
Hei!  
Denne uka fortsetter vi med det tverrfaglige temaet: Folkehelse og livsmestring. Torsdag (uteskoledagen) blir vi 

på skolen. Vi skal lære om den fantastiske menneskekroppen og alt den kan gjøre.  Om hode, skulder, kne og 

tå. Om tarm og sjarm, blod og gørr, sanser og systemer.  

Så fortsetter vi med geometriske former i både matte og kunst- og håndverk. Takk for at dere har sendt med 

både esker og dorullkjerner   

Sist uke logget vi oss på PC-ene. Vi har tilgang til 15 stk. som vi deler med 4. trinn, og nå kan vi lettere «koble 

oss på» både i norsk, matte og engelsk. 

Til slutt; vi lurer litt på om alle har tilgang til internett eller PC hjemme? (Noen ganger er det fint å gi 

hjemmeoppgaver/øvelser på PC). Send oss en melding på mobil, uansett om dere har eller ikke. Tlf. 414 45 883 

eller 926 85 197 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn                

 

TIMEPLAN DENNE UKA: 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING 

KRLE   J, W 
Filosofi 

ENGELSK 
J, A, W 

NORSK 
A, W 

     NATURFAG   A, J, W 
«Kroppen vår» 

NORSK   
 A, J 

FRIMINUTT 09.35 – 09.55 

2. økt 
09.55 11.35 

J, W 
SAMFUNNSFAG 
Bli med hjem!  

NORSK 
A, KS 

MATTE    A, J, W 
Geometriske former. 

Vi  jobber videre med 
KROPPEN som tema. 

 

   MATTE    A, J, W 
Geometriske former. 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
J, W 

I am strong!  

STAVSKRIFT 
A, W, KS 

            K & H, A, J, KS, W 
Vi jobber med geometriske 
former! Lager hus og slott. 
 

UTEGYM 
A, W 

Vi aker og leker ute i 
snøen! 

4. økt 
13.15-
14.15 

MUSIKK 
J, W 

Vi maler til musikk 

  

A: Asbjørn    J: Janne       
W: Wenche      KS: 
Kaja 

 

FRIMINUTT 13-13.15   

K & H 
  A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
My English Book 
side 36. Skriv riktige 
ord på linjene.  
 

Norsk: Tegn deg selv som 
voksen, på jobben din (på 
arket du har fått). Skriv ned 
hva du tror du gjør! 

Matte: MULTI til BLÅTT kryss i boka. 

 De som har mattehefte; jobber 
også til BLÅTT kryss. 
 
(LEGOKLOSSER, firere, kan tas med i 
en pose) 

Matte: MULTI til RØDT kryss i 
boka. 

 De som har mattehefte; 
jobber til RØDT kryss. 
Norsk: Kaleido Arbeidsbok, s. 
60. 

Norsk:  Les om Arne Ås i 
Kaleido, s. 72.  
 

Norsk: Les 2 – 6 sider videre i heftet 
ditt. Fortell om hva du leste! 
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

Norsk: Les 2 -6 sider videre i 
leseheftet ditt. Svar muntlig på 
spørsmål bakerst i heftet. 
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

HUSK å snakke om 

innholdet i leseheftet 

etter lesing. 

Uke 3, 18. januar – 22. januar



LÆRINGSMÅL – VI BLIR VELDIG GLADE OM DERE LESER GJENNOM DISSE SAMMEN MED DITT 

BARN. Vi legger særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

OMSORG - SAMARBEID  
• Jeg kan samarbeide med andre på en fin måte! 

• Jeg tar med andre i lek – hvis noen spør eller ser ensomme ut☺☺ 

FOKUSORD! 

initialer 

annonse 

signatur 

kube 

prisme 

sylinder 

 
MATTE: 

 

Tema: Nytt kapittel: GEOMETRI, side 76 - 91 

• Jeg vet hva som kjennetegner en pyramide, et prisme, en sylinder, en kule eller en 
kjegle 

• Jeg kan bygge og bli kjent med tegninger av tredimensjonale geometriske figurer 

NORSK: 

                     

  Tema: Substantiv, initialer, signaturer og annonser 

• Jeg kan lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde med og uten digitale 

verktøy, f.eks. i teksten jeg lager om meg selv som voksen. 

• Jeg kan samtale om form og innhold i sammensatte tekster 

ENGELSK: 

 

 
Kommunikasjon 

Språklæring 

 Tema:  

• Jeg kan forstå og bruke engelske ord som handler om fritid og interesser 

• Jeg kan si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk  

• Jeg kjenner til 8 adjektiver; happy, sad, big, small, tall, short, strong, weak 

GLOSER:  
Toe, finger, 
shoulder, 
mouth, lips, 
tongue, knee, 
face 

     K & H 
         

Tema: Soria Moria Slott.  

• Jeg kjenner til arkitekten Antoni Gaudí og har sett noen av bygningene han har tegnet.  

• Jeg kan gjenkjenne og tegne grunnformene 

• Jeg kan bygge et hus av forskjellige grunnformer.  

     TEMA 
 
 

TVERRFAGLIG TEMA: Folkehelse og livsmestring 

 Vi vil se “Bli med heim” - en Norsk dokumentarserie om barn som vokser opp i ulike familier. 
 https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=24353   
Vi skal lære om filosofi, etikk og livssyn og bli kjent med Sokrates.  

• I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene utvikler evne til skapende 
tankeprosesser og praktisk problemløsing. 

Janne: janne.lepperod@faerder.kommune.no     Tlf. 414 45 883 (priv) 

Asbjørn: asbjorn.tunold@faerder.kommune.no   Tlf. 926 85 197 (priv) 

Sentralbord: 409 11 500   Skolesms: 59 44 42 04, f.eks. «3 Per er syk» 

Helsesykepleier Marit Helgesen, tlf. 913 94 258 eller epost 

marit.helgesen@faerder.kommune.no 

 

• Øve mer på klokka? Prøv nettstedet gruble.net (her er det mange 

andre ting, også) 

Lenka kommer her: 

https://www.gruble.net/matte/klokka/klokkaanalog/ 

• Drillmester! Slår du din egen beste tid? Prøv dette spillet: 

https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/drillmester 

• Husk varme klær både på uteskole og ellers. Varm, god lue og 

votter som kan tåle litt fuktighet. 
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